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Косівська районна рада 
Івано-Франківсьісої обиіасті
майдан Незаіежності, 11, м. Косів, 
Івано-Франківська область, 78600

Нашонадьаа комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетнкя та комунальних послуг (далі -  НКРЕКП, Регулятор), розглянула 
лист Косівської районної ради Івано-Франківської області від 27.11.2019 
№ 244/-01-36 щодо рішення двадцять другої сесії Косівської районної ради 
Івано-Франківської області від 21.11.2019 № 636-22/2019 «Про звернення 
районної ради щодо скасування плати за підключення до електромереж», 
надісланий Комітетом з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 
Верховної Ради України листом від 17.12.2019 № 04-17/24-406, та аналогічний 
лист Косівської районної ради Івано-Франківської області від 27.11.2019 

246'02-36, надіеіаний безпосередньо до НКРЕКП, в межах компетенцн

^Ьсппюю іреіьою статті 21 Закону* України Ліро ринок електрично] 
епергиГ (далі — Закон) встаионзеяо, що послуга з приєднання електроустановок 
замошнка до снсісми передачі та системи розподиі>̂  є платною послугою та 
вадається оператором системи передачі або оператором системи розподілу 
відновідво до договору про приєднання.

Відповілно до положень частини одинадцятої статті 21 Зжону, плата за 
приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу визначається 
на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи 
передачі та системи розподілу, затвердженої Регулятором.

Ставки плати за стандартне та нестандартне приєднання потужності 
щорічно розраховуються та затверджуються Регулятором для всіх операторів 
систем розподілу відповідно до методики (порядку) формування плати за 
приєднання до системи передачі та системи розподілу (частина тринадцята 
статті 21 Закону).

Так на виконання вимог Закону Регулятором прийнято постанову від 
18.12.2018 № 1965 "Про затвердження Методики (порядку) формування плати 
за приєднання до системи передачі та системи розподілу" (далі -  Методика).
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Відповідно до пункту 1.1 глави 1 Методики, ця Методика встановлює 
порядок формування (розрахунку) плати за приєднання електроустановок 
замовників до електричних мереж системи передачі та системи розподілу, 
збільшення величини існуючої абонованої приєднаної потужності 
електроустановок замовника, підвищення рівня надійності електрозабезпечення 
електроустановок замовника, зміни ступеня напруги в точці приєднання, зміни 
схеми живлення електроустановок замовника (з однофазної на трифазну) та/або 
зміни точки забезпечення потужності та застосовується оператором системи 
передачі та операторами системи розподілу для розрахунку плати за 
приєднання електроустановок до власних електричних мереж.

Згідно з пунктом 2.1 глави 2 Методики вартість приєднання 
електроустановок до електричних мереж оператора системи розподілу 
складається з фактичних капітальних витрат та витрат, що формують 
виробничу собівартість, з урахуванням вимог пункту 3.1.3 глави 3.1 та пункту 
3.2.3 глави 3.2 розділу III Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 14.03.2018 № 310.

Відповідно до пунктів 3.7 та 3.8 глави З Методики, розрахунок ставок 
плати за стандартне приєднання базується на фактичних витратах (без ПДВ), 
що були понесені оператором системи розподілу у звітному (базовому) періоді 
для будівництва, реконструкції та/або технічного переоснащення електричних 
мереж від місця забезпечення потужності до місця приєднання
електроустановок замовників, що відповідають критеріям стандартного 
приєднання.

НКРЕКП розглядає та перевіряє надані операторами систем розподілу 
вихідні дані для розрахунку та пояснювальні записки, що містять 
обґрунтування розрахунків, здійснює розрахунок значення ставок плати за 
стандартне приєднання та встановлює на наступний розрахунковий період для 
кожного оператора системи розподілу ставки плати за стандартне приєднання.

22.11.2019 на засіданні НКРЕКП, що відбулося у формі відкритого 
слухання, прийнято постанову № 2460 "Про затвердження ставок плати за 
стандартне приєднання на 2020 рік" (набере чинності 01.01.2020), відповідно до 
якої відбулось зниження на 18,9 % величин. ставок плати за стандартне 
приєднання на 2020 рік, порівняно із величинами ставок плати за стандартне 
приєднання на 2019 рік.

Додатково зазначаємо, що з метою встановлення економічно 
обґрунтованих ставок плати за стандартне приєднання РЖРЕКП під час 
здійснення державного контролю за дотриманням операторами систем 
розподілу законодавства та ліцензійних умов здійснює перевірку наданих 
операторами систем розподілу вихідних даних для розрахунку ставок плати за 
стандартне приєднання, зокрема шляхом перевірки актів виконаних робіт та 
кошторисів витрат (у тому числі у форматі програмних комплексів АВК, СТС, 
Експерт-Кошторис тошо), понесених при наданні послуг з приєднання 
електроустановок замовників, що відповідають критеріям стандартного 
приєднання (пункт 3.9 глави З Методики).

Оскільки єдиним джерелом фінансування заходів з приєднання є плата за 
приєднання електроустановок замовників до електричних мереж операторів 
систем розподілу, у випадку скасування плати за приєднання, фінансування
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заходів при приєднанні нових замовників до електричних мереж буде 
можливим за рахунок існуючих споживачів, а саме включення витрат на 
приєднання в тариф на розподіл електричної енергії, щоч є неприпустимим, 
оскільки фінансове навантаження щодо створення технічної можливості для 
передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки нового замовника 
відповідної потужності до електричних мереж оператора системи розподілу 
(у тому числі новозбудованих) електричної енергії необхідного обсягу з 
дотриманням показників її якості та надійності призведе до збільшення тарифу 
на послуги з розподілу електричної енергії та відповідно кінцевих цін на 
електричну енергію для споживачів.

Член НКРЕКП Р. Кайдаш
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